
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pärnu Linnavalitsus ja Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud koostöölepingu pilootprojekti „Isikukeskse 

erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“ läbiviimiseks. Lepingu 

eesmärgiks on piloteerida Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse 

komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust Pärnu linnas, sh katsetada psüühilise 

erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida 

korraldussüsteemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik 

omavalitsus. Pilootprojektis on erihoolekandeteenuste üheks osutajaks Pärnu Sotsiaalkeskus. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Pärnu Linnavolikogu 16. veebruari 2017 määruse 

nr 4 „Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus” § 8 lg 1 alusel ning arvestades Pärnu Linnavalitsuse ja 

Sotsiaalkindlustusameti vahel 17.02.2020 sõlmitud koostöölepingut nr 3.3-1/3595-1 pilootprojektis 

„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“  

 

1. Kinnitada Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli 

rakendamine kohalikus omavalitsuses II“ raames osutatavate teenuste loetelu ja hinnakiri järgmiselt: 

1.1. Baastoetuse komponendid Töömaht individuaalne  

või grupitegevus 

Tunnihind 

eurodes 

1.1.1. Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine individuaalne  27,00 

1.1.2. Välise spetsialisti kaasamine teenuse planeerimiseks individuaalne 27,00 

1.2. Lisatoetuse komponendid 

1.2.1. Personaalne toetus   

1.2.1.1. Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades individuaalne 27,00 

1.2.2. Pere toetamine  

1.2.2.1. Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia 

perele 

individuaalne   

grupitegevus 

27,00  

20,00 

1.2.2.2. Pere nõustamine ja koolitus individuaalne  

grupitegevus 

27,00 

20,00 

1.2.2.3. Kogemusnõustamine peredele individuaalne  

grupitegevus 

27,00 

10,00 

1.2.2.4. Intervallhoid individuaalne  

grupitegevus 

13,00 

  5,00 

1.2.3. Sotsiaalsed suhted   

1.2.3.1. Sotsiaalsete suhete toetamine individuaalne  

grupitegevus 

29,00 

10,00 

1.2.4. Vaimne tervis  

1.2.4.1. Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine individuaalne  

grupitegevus 

30,00 

10,00 
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1.2.4.2. Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja 

säilitamine 

individuaalne  

grupitegevus 

29,00 

20,00 

1.2.4.3. Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia individuaalne  

grupitegevus 

27,00 

20,00 

1.2.4.4. Kogemusnõustamine individuaalne  

grupitegevus 

27,00 

10,00 

1.2.4.5. Riski- ja probleemse käitumise juhtimine Individuaalne 27,00 

1.2.5. Füüsiline tervis  

1.2.5.1. Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus individuaalne  

grupitegevus 

33,00 

10,00 

1.2.5.2. Füüsilise aktiivsuse toetamine individuaalne  

grupitegevus 

27,00 

10,00 

1.2.5.3. Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks  
individuaalne  

grupitegevus 

27,00 

10,00 

1.2.5.4. Liikumine eluruumides individuaalne 27,00 

1.2.5.5. Liikumine väljaspool eluruume individuaalne 27,00 

1.2.6. Hõivatus  

1.2.6.1. Töötamise toetamine individuaalne  

grupitegevus 

40,00 

15,00 

1.2.6.2. Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt 

kohandatud keskkonnas 

grupitegevus 15,00 

1.2.6.3. Õppimise toetamine individuaalne 40,00 

1.2.6.4. Rakendus kogukonnas individuaalne 27,00 

1.2.7. Vaba aeg ja huvitegevus    

1.2.7.1. Vaba aja ja huvitegevuse toetamine individuaalne  

grupitegevus 

27,00 

10,00 

1.2.8. Eluase   

1.2.8.1. Toetus elukoha vahetusel individuaalne 27,00 

1.2.9. Igapäevaeluga toimetulek  

1.2.9.1. Igapäevaelu toetamine individuaalne  

grupitegevus 

27,00 

10,00 

1.2.9.2. Ettevalmistus iseseisvumiseks individuaalne  

grupitegevus 

27,00 

10,00 

 

2. Kui Pärnu Sotsiaalkeskusel ei ole pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli 

rakendamine kohalikus omavalitsuses II“ raames lisateenuste tagamiseks võimalik teenust osutada oma 

spetsialistidega, on Pärnu Sotsiaalkeskusel õigus teenuse osutaja leida ja teenus tellida vastavalt 

turuhinnale. 

 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Pärnu 

Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

4. Korraldus jõustub tagasiulatuvalt 01. septembrist 2020. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Romek Kosenkranius 

linnapea 
(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Roht 

linnasekretär 


